
ПРОТОКОЛ № 5
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України
від 3 травня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Борисова Ольга Володимирівна -  проректор з науково-педагогічної роботи, 
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

2. Воробйов Михайло Іванович -  декан факультету заочного навчання, 
кандидат педагогічних наук, професор;

3. Дутчак Мирослав Васильович -  перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

4. Коробейніков Георгій Валерійович -  завідувач кафедри біомеханіки та 
спортивної метрології, доктор біологічних наук, професор;

5. Кузьма Анна Сергіївна -  голова Студентської ради університету, студентка 
III курсу факультету спорту та менеджменту.

6. Лук’янцева Галина Володимирівна -  професор кафедри медико-біологічних 
дисциплін, доктор біологічних наук, доцент;

7. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів;

8. Ніконоров Димитрій Михайлович -  завідувач відділу міжнародних зв’язків, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

9. Петуніна Наталія Юріївна -  провідний юрисконсульт;
10. Шахліна Лариса Ян-Генріхівна -  професор кафедри спортивної медицини, 

доктор медичних наук, професор.

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:

11. Лазарєва Олена Борисівна -  завідувач кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;

12. Степаненко Анжеліка Олексіївна -  начальник відділу кадрів;
13. Пасічняк Любомир Васильович -  директор Івано-Франківського коледжу 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
14. Платонов Володимир Миколайович -  радник ректора, доктор педагогічних 

наук, професор;
15. Шинкарук Оксана Анатоліївна -  завідувач кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті, доктор наук з фізичного виховання 
та спорту, професор.

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 
університету фізичного виховання і спорту України є правомочним. .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
4

1. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря Організаційного 
комітету.

2. Про співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників та 
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року.

3. Про групи структурних підрозділів та розподіл квоти виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та



педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року.

4. Про обрання представників організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України для організації 
та участі у загальних зборах груп структурних підрозділів та відокремленого структурного 
підрозділу з обрання представників з числа штатних працівників університету, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який запропонував схвалити порядок денний та розглянути питання: 

про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря Організаційного комітету; про 
співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, 
виборних представників з числа інших штатних працівників та виборних представників з 
числа студентів для участі у виборах ректора Національного університету фізичного 
виховання і спорту України 12 червня 2019 року; про групи структурних підрозділів та 
розподіл квоти виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року; 
про обрання представників організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України для організації та 
участі у загальних зборах груп структурних підрозділів та відокремленого структурного 
підрозділу з обрання представників з числа штатних працівників університету, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України.

УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 
Організаційного комітету.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який запропонував тимчасово виконуючим обов’язки секретаря 

Організаційного комітету на час відпустки Шинкарук О. А., завідувача кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті, доктора наук з 
фізичного виховання та спорту, професора, покласти на Петуніну Н. Ю., провідного 
юрисконсульта юридичного відділу.

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючим обов’язки секретаря
Організаційного комітету Петуніну Н. Ю., провідного юрисконсульта юридичного 
відділу.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про співвідношення наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних 
працівників та виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року.



ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який повідомив, що відповідно до підпункту 2 пункту 3.2. 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, Організаційний комітет визначає 
співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, 
виборних представників з числа інших штатних працівників, виборних представників з 
числа студентів згідно зі статтею 42 Закону України «Про вищу освіту» та їх кількість 
станом на дату, зазначену у наказі ректора Університету «Про організацію виборів 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України» та на основі 
рапорту відділу кадрів про кількість штатних працівників університету запропонував 
затвердити таке співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних 
працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників та виборних 
представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року станом на 02 травня 2019 року:

Категорія виборців Кількість виборців Частка від загальної 
кількості виборців, %

Штатні наукові, науково- 
педагогічні та педагогічні 
працівники

443

%

75,34

Виборні представники з числа 
штатних працівників, які не є 
науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними 
працівниками

56 9,52

Виборні представники з числа 
студентів 89 15,14

Всього: 588 100

Також Дутчак М. В. запропонував, з метою уникнення можливого потрапляння у 
список осіб, які мають право брати участь у голосуванні на виборах, працівників 
університету, які можуть бути звільнені з 02 травня 2019 року до передачі списку 
Виборчій комісії, кінцеве співвідношення категорій виборців, їх кількість та персональний 
склад, що візьмуть участь у виборах ректора Національного університету фізичного 
виховання і спорту України 12 червня 2019 року, затвердити Організаційним комітетом у 
відповідності до пунктів 3.3. та 3.13. Положення про порядок виборів ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України з урахуванням 
кількості штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників станом на 
4 червня 2019 року та результатів виборів представників з числа інших працівників та з 
числа студентів.

УХВАЛИЛИ: затвердити таке співвідношення наукових, науково-
педагогічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інніи^ 
штатних працівників та виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 
2019 року станом на 02 травня 2019 року:________________ _______________________ * _

Категорія виборців Кількість виборців Частка від загальної 
кількості виборців, %

Штатні наукові, науково- 
педагогічні та педагогічні 
працівники

443 75,34

Виборні представники з числа 
штатних працівників, які не є



науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними 
працівниками

56 9,52

Виборні представники з числа 
студентів 89 15,14

Всього: 588 100
та ухвалити, що кінцеве співвідношення категорій виборців, їх кількість та 

персональний склад, що візьмуть участь у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року, буде затверджено 
Організаційним комітетом у відповідності до пунктів 3.3. та 3.13. Положення про порядок 
виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України з 
урахуванням кількості штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників станом на 4 червня 2019 року та результатів виборів представників з числа 
інших працівників та з числа студентів.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про групи структурних підрозділів та розподіл квоти виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який повідомив, що за станом на 02 травня 2019 року загальна 

кількість штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками становить 558 осіб. Кількість виборних представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками становить 56 осіб. Дутчак М. В. запропонував шляхом проведення 
підрахунків встановити квоту виборних представників числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками -  9, 9643, розподілити 
структурні підрозділи по групам та встановити таку кількість виборних представників:

Група
структурних
підрозділів

Структурні підрозділи Кількість
штатних

працівників

Кількість виборних 
пред-ставників

Перша група Адміністративно-управлінський
персонал

1
,

Апарат управління 5
Обслуговуючий персонал 5
Відділ забезпечення якості вищої 
освіти

1
* г

Навчально-методичний відділ 1
Служба профорієнтаційної та 
інформаційної роботи

3
4

Відділ інформаційних та 
інформаційних технологій

2

Канцелярія 3
Відділ кадрів 9
Юридичний відділ 3
Планово-фінансовий відділ 5
Відділ міжнародних зв’язків 5



Центр підвищення кваліфікації 
та перепідготовки

3

•

Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності

16

Відділ докторантури та 
аспірантури

6

Відділ інформаційно- 
методичного забезпечення

3

Редакційно-видавничий відділ 9
Центр спортивної травматології 
та відновлювальної медицини 40
Науково-дослідний інститут 3
Бібліотека 16
Факультет здоров’я, фізичного 
виховання та туризму 13
Факультет заочного навчання 10
Факультет спорту та 
менеджменту

22

Тренерський факультет 10
Разом 194 19

Друга група Г осподарська частина 8

* г

4

Експлуатаційно-технічний відділ 3
Відділ матеріально-технічного 
забезпечення

4

Матеріально-технічний склад 1
Служба головного інженера 2
Відділ головного механіка 8

Відділ головного енергетика 10
Автогосподарство 5
Служба по виконанню столярних 
робіт

2

Комплекс спортивних баз 2
Навчально-оздоровчий комплекс 
«Олімпійський стиль»

79

Навчально-веслувальна база 
«Оболонь»

5

Вело-лижна база 12
Навчальний корпус № 1 13
Навчальний корпус № 2 8
Навчальний корпус № 3 11
Навчальний корпус № 4 11
Навчальний корпус № 5 14
Навчальний корпус № 6 16
Навчальний корпус № 9 1
Студентське містечко 33
Ремонтно-будівельна група 11
Відділ охорони 16

Разом 275 28
Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання 89 9



Всього 558 56

УХВАЛИЛИ: затвердити такі групи структурних підрозділів та розподіл квоти 
виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року:

Група
структурних
підрозділів

Структурні підрозділи Кількість
штатних

працівників

Кількість виборних 
пред-ставників

Перша група Адміністративно-управлінський
персонал

1

Апарат управління 5
Обслуговуючий персонал 5
Відділ забезпечення якості вищої 
освіти

1 .
Навчально-методичний відділ 1
Служба профорієнтаційної та 
інформаційної роботи

3

Відділ інформаційних та 
інформаційних технологій

2

Канцелярія 3
Відділ кадрів 9
Юридичний відділ 3
Планово-фінансовий відділ 5
Відділ міжнародних зв’язків 5
Центр підвищення кваліфікації 
та перепідготовки

3

Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності

16

Відділ докторантури та 
аспірантури

6 1

Відділ інформаційно- 
методичного забезпечення

3

Редакційно-видавничий відділ 9
Центр спортивної травматології 
та відновлювальної медицини 40
Науково-дослідний інститут 3
Бібліотека 16
Факультет здоров’я, фізичного 
виховання та туризму 13

* г

Факультет заочного навчання 10
Факультет спорту та 
менеджменту

22

Тренерський факультет 10
Разом 194 19

Друга група Г осподарська частина 8
Експлуатаційно-технічний відділ 3
Відділ матеріально-технічного 
забезпечення

4



Матеріально-технічний склад 1
Служба головного інженера 2
Відділ головного механіка 8
Відділ головного енергетика 10
Автогосподарство 5
Служба по виконанню столярних 
робіт

2
4

Комплекс спортивних баз 2
Навчально-оздоровчий комплекс 
«Олімпійський стиль»

79

Навчально-веслувальна база 
«Оболонь»

5

Вело-лижна база 12
Навчальний корпус № 1 13
Навчальний корпус № 2 8
Навчальний корпус № 3 11
Навчальний корпус № 4 11
Навчальний корпус № 5 14
Навчальний корпус № 6 16
Навчальний корпус № 9 1
Студентське містечко 33
Ремонтно-будівельна група 11 .
Відділ охорони 16

Разом 275 28
Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання 
Національного університету 
фізичного виховання і спорту 
України

89 9

Всього 558 56

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про обрання представників організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 
України для організації та участі у загальних зборах груп структурних підрозділів та 
відокремленого структурного підрозділу з обрання представників з числа штатних 
працівників університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора Національного університету фізичного 
виховання і спорту України.

ВИСТУПИЛИ:
Дутчак М.В., який запропонував обрати для організації та участі у загальних 

зборах груп структурних підрозділів та відокремленого структурного підрозділу з обрання 
представників з числа штатних працівників університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора 
Національного університету фізичного виховання і спорту України таких представників:

перша група -  члена Організаційного комітету Ніконорова Димитрія Михайловича, 
завідувача відділу міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента;



друга група -  заступника голови Організаційного комітету Воробйова 
Михайла Івановича, декана факультету заочного навчання, кандидата педагогічних наук, 
професора;

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України -  члена Організаційного комітету Пасічняка 
Любомира Васильовича, директора Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

УХВАЛИЛИ: обрати таких представників організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України для 
організації та участі у загальних зборах груп структурних підрозділів та відокремленого 
структурного підрозділу з обрання представників з числа штатних працівників 
університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
для участі у виборах ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 
України:

перша група -  члена Організаційного комітету Ніконорова Димитрія Михайловича, 
завідувача відділу міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента;

друга група -  заступника голови Організаційного комітету Воробйова 
Михайла Івановича, декана факультету заочного навчання, кандидата педагогічних наук, 
професора;

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України -  члена Організаційного комітету Пасічняка 
Любомира Васильовича, директора Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Результати голосування: «за» -  10; «проти» -  0; «утримались» -  0.
Рішення прийнято одноголосно.

З травня 2019 р.

Т. в.о. секретаря

Г олова М. В. Дутчак

Н. Ю. Петуніна
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